
 
 

জ ির সতক করণ িব ি  
(ওেয়বসাইেটর মা েম কািশত) 

 
স িত ল  করা যাে  য, এন আরিসএ’র িনেয়াগ কায মেক িঁজ কের কিতপয় অসা  ি  

Solution Park বা ইত াকার নােমর আইিড হেত YouTube-এ “মােচর গণিব ি  কােশর স া  তািরখ 
এবং আমােদর মা েম আেবদেনর ি য়া” বা এতদসং া  ৩৫ াইেডর এক  Power point 
presentation পা  কের। উ  পাে র মা েম তারা িম া িত িত িদেয় সাধারণ িনব ন সনদধারীগেণর িনকট 
িনেয়ােগর আেবদন ও আেবদেনর পাির িমক বাবদ IMO Account/ াংক/িবকাশ ন র িদেয় অ লেভেদ 
আেবদেনর জ  ২৩০-২৫০ টাকা এবং আেবদেনর েয়াজনীয় ত  দান বাবদ (সারা বাংলােদেশর  পেদর ত , 
চেয়স অডার, অ া  ত ) ১০২০ টাকা দািব করেছন। 

 
সংি  সকেলর াতােথ জানােনা যাে  য, Solution Park নােমর আইিড অথবা NTRCA ত  ও 

সবা নােমর Facebook প/ পইজ অিনভরেযা  ত  িদেয় সাধারণ িনব ন সনদধারীগণেক িব া  করেছন এবং 
এন আরিসএ’র ভাব িত  করার অপেচ া চালাে ন। এন আরিসএ ক ক তােদর িব ে  আইনা গ ব া হেণর 
জ  পদে প নয়া হে ।  

 
স ত উে  য, ২য় িনেয়াগ চে  কিতপয় অসা  ি  খসড়া  পেদর তািলকা Google drive-এ 

আপেলাড কের াথ েদর িনকট টাকার িবিনমেয় সরবরাহ কেরেছন। এন আরিসএ’র ওেয়বসাইেট ড়া   পেদর 
তািলকা না দেখ উ  তািলকা অ যায়ী আেবদন কের াথ রা িত  হেয়েছন। এন আরিসএ সংি  য কােনা 
তে র জ  আমােদর দা িরক ওেয়বসাইেটর (www.ntrca.gov.bd) িব ি  অথবা িনেদশনা অ সরণ ক ন। 
আেরা উে  য, পরবত  িনেয়ােগর আেবদন ফরম এমন সহজভােব দয়া হেব যােত াথ  িনেজই িন তঁ ও িন লভােব 
আেবদনপ  রণ করেত পারেবন। তারপরও সািবক সহেযািগতায় আমােদর Help desk িনখরচা সবা িদেব। 
এমতাব ায়, িনেয়ােগর আেবদন রণ িবষেয় কােরা সােথ আিথক লনেদন না করার জ  অ েরাধ করা হেলা এবং 
একইসােথ আমােদর দা িরক ওেয়বসাইট তীত অ  কােনা ওেয়বসাইট বা Facebook প/ পইজ এর ত  
িব াস না করার জ ও অ েরাধ করা হেলা। 
 
 
 
 

চয়ার ান 
 এন আরিসএ, ঢাকা 

 
 


